
Σας καλωσορίζω στο ιστορικό Θωρηκτό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ.

Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που τιμάτε με την παρουσία σας τη

σημερινή τελετή, σκοπός της οποίας είναι η ύψωση του διακριτικού

σήματος του Αρχηγού ΓΕΝ.

Όπως γνωρίζετε, το σήμα του Α/ΓΕΝ δεν είναι μόνιμα επηρμένο.

Έτσι λοιπόν το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο αποφάσισε, για τυπικούς,

αλλά και για ουσιαστικούς λόγους, ότι απαιτείται να επαρθεί σε μόνιμη

βάση σε μία ναυτική μονάδα. Και τι καλύτερο από τη ζωντανή ιστορία

του Πολεμικού μας Ναυτικού, τι καλύτερο από το θρυλικό ΑΒΕΡΩΦ, το

πλοίο που έχει συνδέσει την ύπαρξη του, τη δράση του, με μία

μεγαλειώδη στιγμή της ιστορίας του Ναυτικού αλλά και της πατρίδας

μας. Το πλοίο πάνω στο οποίο έδρασε ένα ιερό τέρας, εκφραστής της

ναυτικής ισχύος, ο Παύλος Κουντουριώτης, αλλά και άλλοι πολλοί που

παλέψανε στα κύματα για να διπλασιάσουν την έκταση της Ελλάδας

μας.

Θεωρώ ότι η κίνηση της έπαρσης του διακριτικού σήματος του

Α/ΓΕΝ επί του ΑΒΕΡΩΦ έχει πολλαπλή συμβολική σημασία. 

Καταρχάς συμβολίζει και τονίζει την παραδοσιακή ορμητικότητα

του Πολεμικού Ναυτικού. Χαρακτηρίζει τη σημασία που αποδίδει το

Ναυτικό στην ιστορία, στις αρχές και στις παραδόσεις του. Τιμούμε τον



Κουντουριώτη, τον Κανάρη, τον Θεμιστοκλή και τόσους άλλους

Ναυμάχους, γνωστούς και άγνωστους,  εκείνους που με τις πράξεις, τις

θυσίες και τα ανθραγαθήματα τους στη θάλασσα διατήρησαν ελεύθερη

την πατρίδα μας και δημιούργησαν και θεμελίωσαν την ιστορική

παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού. Εμείς απλά προσπαθούμε να

φανούμε αντάξιοι τους στο ελάχιστο. 

Όμως επίσης, συμβολίζει και τη σύνδεση παλαιού με το

καινούργιο. Στη σημερινή εποχή, με τα εξελιγμένα συστήματα και τις

υπερσύχρονες μονάδες, το σήμα του Α/ΓΕΝ θα είναι σε ένα πλοίο που

ναυπηγήθηκε τον 19ο αιώνα. Μας δείχνει ότι δεν πρέπει ποτέ να

ξεχνάμε το παρελθόν. Το αντίθετο, πρέπει να παίρνουμε μαθήματα από

τις προηγούμενες γενιές και να γινόμαστε καλύτεροι. 

Ακόμα καλύτερα, συμβολίζει ότι το Ναυτικό πάντα είναι μια

μεγάλη οικογένεια. Απόστρατοι και εν ενεργεία - όλοι μέλη της. 

Επίσης, είναι και μια έμπρακτη παρότρυνση στα σύγχρονα

στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού: μάθετε και σεβαστείτε την ιστορία μας,

διδαχτείτε και εμπνευστείτε από αυτή. Δεν θα χάσετε και θα γίνεται

ακόμα πιο αποδοτικοί στη ζωή και στην σταδιοδρομία σας.



Κυρίες και κύριοι,

Από τώρα και στο εξής, με συγκίνηση και σεβασμό στο παρελθόν

θα βλέπουμε το σήμα του Α/ΓΕΝ επηρμένο στον ιστό του ΑΒΕΡΩΦ – το

πλοίο θρύλος θα είναι το πλοίο έδρας του Αρχηγού του Ναυτικού. 

Μακάρι να το βλέπαμε κιόλας να πλέει, όμως αυτό είναι πολύ

μακρινό. 

Αυτό που γίνεται όμως – και θα το κάνουμε – είναι να

συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για την πρόοδο του Ναυτικού. 

Έχουμε την τύχη να έχουμε προσωπικό που, όπως και το

προσωπικό των λοιπών κλάδων, είναι άριστα εκπαιδευμένο, με

προσήλωση στο καθήκον, και το οποίο καθημερινά δίνει τον καλύτερο

του εαυτό για να συντηρήσει και να λειτουργήσει τα υφιστάμενα πλοία

και συστήματα. 

Δεν μένουμε όμως εκεί. Χαρακτηριστικά, είμαστε ήδη σε καλό

δρόμο στα Υποβρύχια στο Σκαραμαγκά και ευελπιστούμε ότι το ίδιο θα

συμβεί και με τις πυραυλακάτους στην Ελευσίνα. Παράλληλα, όπως και

οι άλλοι δύο κλάδοι, με την στήριξη του ΓΕΕΘΑ και του Υπουργείου,

αύριο εισάγουμε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για γνωμοδότηση,

μια σειρά από πολύ σημαντικά προγράμματα, όπως η επαν-

ενεργοποίηση των Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας και ο

εκσυγχρονισμός των Φρεγατών ΜΕΚΟ, αλλά και πολλά άλλα, τα οποία



με την υλοποίηση τους θα επιτρέψουν τη διατήρηση της υψηλότατης

επιχειρησιακής και αποτρεπτικής δυνατότητας του Στόλου.

Γνώμονας μας είναι πάντα, κάτω από τις επιταγές της

διακλαδικότητας, η εκπλήρωση της αποστολής μας και η συμβολή μας

στην προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και στην

εξάσκηση της αμυντικής πολιτικής της Ελλάδας.

Κυρία Αναπληρώτρια, Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ,

Είναι μεγάλη τιμή για το Πολεμικό Ναυτικό η παρουσία σας.

Με την άδεια σας να προχωρήσουμε στη διαδικασία έπαρσης του

διακριτικού σήματος του  Αρχηγού του ΓΕΝ.

Σας ευχαριστώ.


